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چکیده
مهـم يهـا شاخصها و ازساالر از دیگر نظامهاي مردمنظامزتمایيهاضابطهازجملهانتخابات 

رو انتخابات از جهات مختلـف و ازجملـه از   ازاین. ها استنظامگونه یناارزیابی و کیفیت عملکرد 
، همـواره  و چگونگی اجـرا و نظـارت  ، نهاد مجري، مجریان، نظارت و ناظرانکیفیت برگزارينظر

برگـزاري  در . گذاران، مجریان قـانون و شـهروندان بـوده اسـت    قانونگذاران،سیاست،موردتوجه
کنند که نقش و اهمیت هر عنصـر و عامـل تـابع    میینی آفرنقشانتخابات عناصر و عوامل متعددي 

و و مغفـول در تحلیـل   مؤثررهاي مدیریت انتخابات از متغی.مقتضیات و ماهیت نظام انتخابات است
در ایـن مقالـه ضـمن    .ي انتخابات در ایران استهاچالشجملهازي انتخابات و هاچالشیابی علت

اي با تجربیـات  یسهمقاشناسی آن با رویکردي یبآسبررسی وضعیت مدیریت انتخابات در ایران و 
یس تأسـ . مدیریت بررسـی شـود  جهانی و داخلی اجراي انتخابات، الگوي بدیل وضعیت کنونی در 

ي کنـونی هـا چـالش تواند از بروز برخـی از  یماي همانند کمیسیون ملی انتخابات که نهادي فراقوه
.انتخابات ایران در اجرا و عمل پیشگیري کند
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مقدمه
ماهیـت  . سـال اسـت کـه سـابقه دارد    50یک حـوزه مطالعـاتی بـیش از    عنوانبهات مطالعات انتخاب

هـاي  یشگـرا ها و احـزاب و  ینهکابانتخابات در تغییر اثرگذار بودنهاي سیاسی و یمرژاکثر ساالرمردم
هـا و مناســبات سیاسـی در داخـل و خــارج نظـام سیاســی و     یمشــهـا و خـط و   یاســتسمسـلط و تغییـر   

ي هـا شـاخص سـو و حساسـیت نسـبت بـه فراینـدهاي دموکراتیـک و اهمیـت یـافتن         از یـک هـا دولت
کشـورها از دیگـر سـو، عـالوه بـر ابعـاد       هـاي سیاسـی  یمرژو ماهیت دموکراسی در پیشرفت و توسعه

. کـانون توجـه علمـی نیـز قـرار داده اسـت      را درراهبردي، بررسـی انتخابـات و مسـائل مربـوط بـه آن      
McGuier,2003: 17-19, Bogaards,2007: 1213, Fowler and Smirnov,2007:15-16)(

عرصــۀ سیاســت اســت کــه ابعــاد و ســطوح متنــوع رفتــاري، هــايیــدهپدانتخابــات از معــدود 
همواره میـان ایـده، قـانون    ازآنجاکه .گذاري، حقوقی و اجرایی داردیاستساجتماعی، فرهنگی،

ي مطلوب و منطبق با انتظـارات الزامـات   عمل و اجرا فاصله وجود دارد، عمل و اجراو سیاست با
و متغیرهـایی  عوامـل .همه از سنخ الزامات و لـوازم اجـرا و عمـل نیسـتند    لزوماًی دارد که لوازمو 

، هـا ارزش. عمـل هسـتند  اجرا وساز موفقیت ینهزمکننده و یلتسهدر جاي خود یتاً متفاوت کهماه
عنـوان بـه دنی و مشـارکت سیاسـی کـه    یـه مشـارکت مـ   روحهنجارها و ادراك مشترك، اعتماد،

یرهـایی هسـتند کـه   متغعوامل و چنینةشود در زمریمهاي اجتماعی و فرهنگی از آن یاد یهسرما
ي هـا پـروژه هـا، قـوانین و   یـده ادر موفقیت و ناکامی در اجرا و عمـل بـه  هاآنو کیفیت بودونبود
,Franke, 2005:1).مؤثرنـد سیاسـی  Harper and Kelly, 2003: 3-7)    برگـزاري و اجـراي مطلـوب

فنـی و تخصصـی ممکـن    مقـررات با اتکـاي قـوانین و   تنهاي سیاسی، اپروژهعنوانبهانتخابات نیز 
راسـتا بـا مشـارکت سیاسـی     هاي نوظهور ایـن اسـت کـه هـم    یدموکراسیکی از معضالت .نیست

ازم مشارکت سیاسـی اعـم   یابد، سایر الزامات و لوانتخابات نمود میفراگیر که در زمان برگزاري
دهد کـه در جـوامعی   یمها نشان یبررسنتایج برخی از .نیافته استاز نهادي و فرهنگی آن توسعه

در ارائـه  هـا حکومـت ترنـد شـهروندان تمایـل بیشـتري بـه همراهـی بـا        یمدنهاآنکه اجتماعات 
یک و همـراه  یـک شـر  مثابـه بـه گونه جوامع حکومـت  ینادر . خدمات و کاالهاي عمومی دارند

کنـد و همـین   یمـ بازیگري که در زندگی اجتماعی شهروندان مداخلـه  عنوانبهشود نه یمدرك 
یررسمی یا مدنی و نهادهاي رسـمی یـا سیاسـی یکـی از عوامـل کـارایی       غهمگرایی بین نهادهاي

:Tavits, 2006).نیـز هسـت  هـا حوزهدر سایر هانظامها بلکه پیشرفت و موفقیت این يساالرمردم

دهــد کــه اجــراي انتخابــات حتــی در     تجربیــات موجــود نشــان مــی   همــهینبــاا)223-224
هاي سرمایه اجتماعی و فرهنگـی  از نظر شاخصهایی که قدمت چند صدساله دارند ودموکراسی

هـاي  هاي نوظهور دارنـد، بـا چـالش   تري از دموکراسیو دیگر الزامات انتخابات وضعیت مناسب
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هـا و  تـوان تمـام آسـیب   حال، پرسش راهبردي ایـن اسـت کـه آیـا مـی     بااین.رو استفراوان روبه
یـا اینکـه عناصـر و    اي دانسـت، هاي انتخابات را متوجه عوامل اجتمـاعی و فرهنگـی زمینـه   چالش

ــی     ــه در بررس ــود دارد ک ــز وج ــري نی ــل دیگ ــیب  عوام ــه آس ــوط ب ــاي مرب ــت  ه ــی موفقی شناس
توانـد در رفـع بخشـی از ایـن     هـا مـی  توجـه بـه آن  انـد و عطـف   شـده ها مغفول واقـع ساالريمردم

هاي انتخابـاتی و  هاي نظامها و ناکامیمهم در بروز چالشیکی از متغیرهايها مؤثر باشد؟چالش
Elklit(1»مـدیریت انتخابـات  «عنصـر  هـا، سـاالري طورکلی تر در موفقیت و ناکامی مردمحتی به

and Reynolds, 2000:5 ( ي انتخابـاتی کمتـر   هـا نظـام ي مربـوط بـه   هاوهشپژاست متغیري که در
.قرار گرفته استموردتوجه

ــوین عطفــنقطــۀیس نظــام جمهــوري اســالمی تأســی و انقــالب اســالمپیــروزي  ــه ن ی در تجرب
جمهـوري بـودن سـاختار نظـام و     . اسـت سیاسـی  - در عرصـه حقـوقی  اسـالمی ي دینـی سـاالر مردم

يجمهـور ي نظـام  ساالرمردمي هاشاخصازجملهی انتخابی بودن مناصب و مقامات تقنینی و اجرای
ایـران اسـالمی جمهوريدر «قانون اساسی جمهوري اسالمی ششماصلمطابق .ی ایران استاسالم

نماینـدگان ، جمهـور ریـیس انتخـاب ، انتخاباتراهشود، از ادارهعمومیاتکا آرا بهدیامور کشور با
در کـه مـواردي در پرسـی همـه راهاز ایـ ،هـا نایـ ریشـوراها و نظـا  اعضاي،اسالمیشورايمجلس
برگـزاري و نتـایج آن  رو انتخابات، چگونگی و فرایندینازا.»گرددمیمعینقانوناینگریداصول

در و اقتضـائات آن » اداره امور کشور با اتکـاي بـه آراي عمـومی   «راهکار تحقق و شاخص عنوانبه
در نظام جمهـوري اسـالمی   . اي داردیژهودینی اهمیت ي ساالرمردمراستاي تحکیم مبانی و ساختار 

آزادي عمــومی و مســاعدي بــرايزمینــۀپیــروزي انقــالب اســالمی و ســقوط نظــام اســتبدادي،  بــا
سرنوشـت سیاسـی از   و احزاب در جهـت تعـین  هاگروه، مشارکت سیاسی بسیار گسترده شهروندان

هـاي  عد آزادي و مشـارکت، ارزش بـا فضـاي عینـی مسـا    هماهنـگ ولیطریق انتخابات پدید آمد،
هـاي بـروز چـالش در اجـراي     پشتیبان و مقوم آن توسعه نیافت و ایـن خـود یکـی از زمینـه    اجتماعی
).170: 1388دارابی، (انتخابات شده استبرخی از

د، برگـزار شـ  ) 1394اردیبهشت 17(می که در پنجشنبه هفتم ماه2015مثالً در انتخابات پارلمانی عمومی انگلستان در سال .1
. نــام نماینــدبــراي شــرکت در انتخابــات ثبــت) فــروردین31(آوریــل 20نــد حــداکثر تــا دوشــنبه بوددهنــدگان موظــفرأي

http://www.parliament.uk/get- involved/elections/register  ــات ــا در انتخاب ــاریخ  2014ی ــا در ت آمریک
کـه  2014تا نوامبر ... ژانویه و 29ژانویه، ویسکانسین 13ژانویه، واشنگتن 6ژانویه، اوهایو 2نام در ایاالت لویزایانا نهایی ثبت

نـام در انتخابـات   شده موظف بـه ثبـت  کنندگان حداکثر تا روز مشخصشده شرکتمهلت براي برخی از ایاالت تعیینآخرین
دهـی افـرادي کـه در روزه    دهـی اولیـه و رأي  دهی در نظام آمریکا ازجملـه رأي توجه به پیچیدگی و تنوع انواع رأيبا .بودند

دهنـدگان  نـوعی خاصـی از رأي  گیرد و هـرروز بـه  اند، انتخابات در هر ایالت در چند روز صورت میانتخابات حضور نداشته
ــق دارد ــاي  . تعل ــا روزه ــورد لویزیان ــثالً در م ــاي رأي25و20، 18م ــه روزه ــري اولی ــوده اســت Primary Votingگی ب

http://www.eac.gov/voter_resources/election_calendar.aspx.
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رأي اکثریــت، تنــوع پــذیرش هماننــدفرهنــگ سیاســی هــايشــاخصرشــدناهمــاهنگی در 
ــذیري، فرهنــگ نقــاهــا و نظــراتدیــدگاه وفصــل اختالفــات از گرایــی، حــل، قــانوندي و نقدپ

د کارآمـ سیاسـی هـاي تشـکل احزاب واستقرار و لوازم اجرایی آن چون آمیزهاي مسالمتروش
سـاالري دینـی و اهـداف و    هـاي مشـارکت سیاسـی در نظـام مـردم     منطبق با مختصـات و ویژگـی  

توسـعۀ هـاي  جـراي آن از شاخصـه  انتخابات را کـه چگـونگی ا  انتظارات نظام جمهوري اسالمی، 
اعـالم نتـایج و   نـام کاندیـدها تـا   ثبـت از در مراحل مختلف آن است،هر جامعهسیاسی-حقوقی

هـا در ایـن   برخـی از پرسـش  .اسـت سـاخته مواجـه  هـایی چالشتخلفات انتخاباتی با رسیدگی به 
هـاي انتخابـاتی از   اینکه، آیا چالش. استمعطوفدهندگان و عوامل خارجیرفتار رأيحوزه به

آفرینـی  هـا نقـش  و یـا عوامـل خـارجی در بـروز ایـن چـالش      شـود؟ دهندگان ناشی میرفتار رأي
هـاي  صورت مجزا در بروز چالشتابع شرایط ممکن است این عوامل با یکدیگر و یا بهکنند؟می

سـتی در ابعـاد   ي انتخابـات را ناشـی از کا  هاچالشتوان همه ینموجودبااین.انتخابات مؤثر باشند
دانست، بلکه ممکن اسـت نظـام انتخابـات   اي فرهنگی و اجتماعی و مداخله عوامل خارجیینهزم
یـا فراینـد برگـزاري و الگـوي مـدیریت      زا باشـد، نفسه چالشاي طراحی شده باشد که فیگونهبه

ناسـی  شیبآسـ ي انتخابات باشد، متغیـري کـه در   هاچالشهاي آن باعث بروز یژگیوانتخابات و 
از مجمـوع انتخابـات   .و یـا چنـدان بررسـی نشـده اسـت     شـده واقـع برگزار شده، مغفول انتخابات

هـاي انتخابـاتی محـدود و محلـی هماننـد      در ایران برگزار شده، چه در حوزهمتعددي که تاکنون
مجلس شوراي اسالمی، خبرگان رهبري و شوراهاي اسالمی شهر و روستا و چه زمـانی کـه کـل    

کمتـر انتخابـاتی در   وزه انتخابیه بوده اسـت، هماننـد انتخابـات ریاسـت جمهـوري،     کشور یک ح
هـا در زمـان   پرسش این است که علل و عوامل بروز این چالش. با چالش مواجه بوده استاجرا،

هـا  توان از بروز این چـالش چگونه و با چه سازوکاري میانتخابات ایران در چیست؟ وبرگزاري
هـا عوامـل   توان انکار نمود ایـن اسـت کـه در بـروز ایـن چـالش      را که نمیپیشگیري کرد؟ آنچه

امـا مفـروض ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه        متعدد سیاسی، اجتماعی، داخلی و خارجی دخیل اسـت؛ 
هـاي الگـوي مـدیریت انتخابـات اسـت و      هاي انتخابات در ایران ناشی از ویژگیبخشی از چالش

اختار اجرایی این الگو با عنایـت بـه نقـاط ضـعف و قـوت      شناسی و اصالح سیابی، آسیببا ریشه
هـاي  اي از چـالش بخـش عمـده  تـوان هـاي جهـانی مـدیریت انتخابـات مـی     آن و تجربیات نمونـه 

.انتخابات ایران را مرتفع نمود
ها در انتخابات ایران ناشی از نقشـی  فرضیه اصلی در مقاله این است که ظهور برخی از چالش

یت انتخابات در فرایند برگزاري و اجـراي انتخابـات دارد و اعمـال تغییـرات     مدیراست که متغیر
هـاي برگـزاري   هـا و آسـیب  توانـد در رفـع بخشـی از چـالش    در چگونگی اجـراي انتخابـات مـی   
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.انتخابات مؤثر واقع شود

انتخابات
لغــت حقــوقی در فرهنـگ . انتخابـات در لغــت بـه معنــی برگزیــدن و گـزینش کــردن اســت   

:Martin, 2003(.»يرأیئـت تقنینـی از طریـق    هفرایند گـزینش عضـوي از   «انتخابات، آکسفورد 

مجموعه عملیاتی که در جهـت  «برخی از حقوقدانان اساسی انتخابات را . تعریف شده است) 168
فنون گـزینش  «مثابهبهو شده»گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی براي مهار کردن قدرت تدبیر

قاضـی،  (اندکردهتعریف » کشورادارةشهروندان در ارادةابزاري براي اعمال عنوانبهنمایندگان 
در امـور و یـا اعمـال اراده شـهروندان    فلسفۀ وجـودي انتخابـات مهـار قـدرت    البته).577: 1383

در نظام سیاسی کـه انتخابـات و اتکـاي بـه آراي عمـومی را در ادارة امـور       چراکهکشور نیست؛
وجود ندارد که شهروندان کـه خـود اصـحاب    يرأقدرتی غیر از اصحاب اساساًکشور پذیرفته، 

دهنـدگان، هـر توجیـه    يرأي بـراي  رأقـدرت و پـذیرش   منشأ. اند، بخواهند آن را مهار کننديرأ
در جایگـاه صـاحبان قـدرت،    عمـالً دهنـدگان  يرأنظري که داشته باشـد، بـا پـذیرش انتخابـات،     

دهنـدگان و قـدرت و   يرأگیرنـد؛ بنـابراین دوگـانگی میـان     یمار ساز قرگیرنده و سیاستیمتصم
رو بهتـر  یـن ازا.شودیمخود از میان برداشته يخودبهدهندگان يرأامور سیاسی فراتر از خواست 

خـواه  هـا آني در سرنوشـت  رأاست انتخابات را روش اعمال حق حاکمیـت مـردم یـا اصـحاب     
یابـد و گـاه بـه    یمـ گزینش نماینـدگان ظهـور   ورتصبهکه گاه خصوصی و خواه عمومی بدانیم

از اصطالحات دیگـر مـرتبط   . شکل رفراندوم که ناظر به رد یا قبول امري در عرصه عمومی است
کننـدة  تعیـین «کهشده یفتعرمجموعه قواعدي نظام انتخابات. است» نظام انتخابات«با انتخابات، 

هـا چگونـه بـه تخصـیص     يرأد و اینکه این هایی است که شهروندان ممکن است بدهنيرأانواع 
نظـام  عـالوه بـه .شـود یمانتخابی به کاندیداهاي مربوطه منجر هاي پارلمان یا سایر مقاماتیکرس

کننده قواعد و ضوابطی است که چگونه کاندیدا یا کاندیداهاي هر حوزه انتخابیـه یینتعانتخابات 
بـه تعیـین   –ي ریاضـی  هـا فرمـول از طریـق  معمـوالً –حوزه شوند و چگونه آراي آنیمانتخاب 

ي سـازوکارها (Jhonson, 2009: 1). شـود یمـ یـا لیسـتی از کاندیـداهاي پیـروز منجـر      چندیک،
گیــري و تعیــین و تشــخیص صــالحیت نامزدهــاي يرأهــاي هــاي انتخابــاتی، شــیوهتعیــین حــوزه

تـوان  یمخالصه صورتبه. گیرنددهندگان نیز در تعریف فوق جاي میيرأانتخاباتی و همچنین 
)Newman,1989: 4(. انتخابـاتی اسـت  يهـا نظـام گیـري، معـرف   يرأي هـا روشیتـاً  نهاگفت که 

ي رأاین مجموعه عملیات و فنون مربوط به آنکه روش و مظهر حـق حاکمیـت اصـحاب    درواقع
ز در اداره کشور اسـت، عملیـاتی پیچیـده و داراي مراحـل و اجـزاي بسـیار اسـت و اجـراي آن ا        
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.ین اقدامات در هر نظام سیاسی استترمهم
شــامل؛مقولــه12انتخابــات را درالکیــت و رینولــدز بــراي بررســی، اجــزا، فراینــد و مراحــل

ــات  « ــام انتخاب ــا نظ ــانونی ی ــارچوب ق ــات «، »چ ــدیریت انتخاب ــوزه«،»م ــدح ــان  بن ــین مک ي و تعی
کاندیـداها و  نـام ثبـت «،»دهنـدگان يرأنـام ثبـت «،»دهنـدگان يرأآمـوزش  «،»يرأي هاصندوق
رســیدگی بــه اعتراضــات و «، »شــمارش آرا و اعــالم نتــایج«،»گیــرييرأ«،»یغــاتتبل«،»احــزاب

هـاي  یـه رواقدامات و «، »اجرایی شدن نتایج انتخابات«،»شکایات انتخاباتی و وارسی و تائید نتایج
:Elklit and Reynolds, 2000(. انـد کـرده ي بنـد طبقه» بعد از انتخابات المللـی  ینبـ مؤسسـۀ  ). 9-10

مرحلـه، 8این چرخه را در يهامؤلفهي از انتخاباتاچرخهتلقی دموکراسی و امداد انتخابات، با
مبــارزة «، »دهنــدهيرأنــامثبــت«،»آمــادگی و آمــوزش«،»و اجــراطراحــی «،»چــارچوب قــانونی«

ــاتی ــات «،»انتخاب ــی و روز يرأعملی ــرييرأده ــایج«،»گی ــازبینی نت ــایی و»ب ــه نه ــد از «مرحل بع
)http://ecycle.idea.int(.شناسایی کرده است» انتخابات

مراحـل انتخابـات تـابع نـوع نظـام انتخابـات       اجـزا و کـه ایـن اسـت   باشـد میآنچه مشخص 
هماننـد  هـاي انتخابـاتی  از نظـام مـثالً در برخـی  . کنـد کشورها و مقررات مربوط به آن تفاوت می

، )1(گیـرد گیـري صـورت مـی   هـا قبـل از روز رأي  دهندگان مدتام رأينآمریکا و انگلیس ثبت
گیـري و قبـل از لحظـه اخـذ     دهنـدگان در روز رأي نام رأيآنکه در نظام انتخابات ایران ثبتحال

بنابراین باید در تعیین مراحل اجرایی و ماهیـت فراینـد انتخابـات بـه منـابع      گیرد؛رأي صورت می
هاي اجرایـی انتخابـات یکـی از منـابع     نامهو آئینقوانین.اتی مراجعه کردمربوط به هر نظام انتخاب

مــثالً در قــانون انتخابــات ریاســت جمهــوري ایــران . مناســب بــراي تشــخیص ایــن مراحــل اســت
،»کیفیـت انتخابـات  «، »کلیـات «به هشت فصل بـا عنـاوین؛  موضوعات، مسائل و مراحل انتخابات

رسـیدگی بـه   اعـالم داوطلبـی و  «، »هیئت اجرایـی «،»نندگانکشوندگان و انتخابشرایط انتخاب«
یـا در .تقسیم شده اسـت »مجازاتشکایات و نحوه رسیدگی و«،»تبلیغات«،»صالحیت داوطلبان

،»تشـکیل هیئـت اجرایـی   «،»کلیـات «نامه اجرایی قانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمی     آیین
،»حیت داوطلبـان و انتشـار اسـامی نامزدهـا    اعالم داوطلبی و بررسی سـوابق و رسـیدگی بـه صـال    «
اخـذ رأي و «،»نـام ثبـت «،»نـام و اخـذ رأي و اعضـاي شـعب    تعیین محل شـعب ثبـت  «،»تبلیغات«

صـدور اعتبارنامـه   «،»رسیدگی به شکایات و اعالم نظر شـوراي نگهبـان  «،»شمارش آراءقرائت و
ن مراحـل اجرایـی انتخابــات   عنـوا بـه » شـده هـاي رأي مصـرف  امحـاي تعرفـه و بـرگ   «،»منتخبـان 

ي هشـت  اجرایی قـانون انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـر     نامهآیینهمچنین در.شده استمعرفی
ي،برندگان انتخابـات ،انصـراف   ریگيرأي انتخابات، کیفیت بندحوزه(کلیات«فصل با عناوین؛

وداوطلبـی اعـالم نحـوه «،»شـوندگان انتخابوکنندگان انتخابشرایط«،»)کاندیداها و نظارت
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نظـارت شـوراي   «، »اجرایـی و وظـایف آن  ئـت یه«، »تبلیغـات «، »داوطلبـان صالحیتبهرسیدگی
.اسـت شـده ینـ یبشیپ» مقررات جزائی و مواد متفرقهشکایات و«، » يرأو اخذ نامثبت«، »نگهبان

بـراي تعیـین   . گـذار عـادي اسـت   همه این موارد،گویاي مراحل یا اجزاي انتخابات از نظـر قـانون  
مرحلـه اصـلی عملیـات انتخابـات در     عنوانبهي را ریگيرأتوان ابعاد انتخابات می، اجزا ومراحل

و ابعـاد هـر   تقسیم کرد و اجـزا  آنازبعدي و ریگيرأنظر گرفت و مراحل انتخابات را به قبل از 
بـر ایـن اسـاس    . و قوانین انتخابات شناسایی و تعیـین کـرد  هانامهنیآئ، بر اساس یک از مراحل را

تشـکیل هیئـت اجرایـی،    «در  تـوان یمـ ي را ریگيرأمرحله اجزا و مراحل انتخابات ایران  قبل از 
اعالم داوطلبـی و بررسـی سـوابق و رسـیدگی بـه صـالحیت داوطلبـان و انتشـار اسـامی نامزدهـا،           

نـام  ثبـت «و تعیـین کـرد   شناسـایی و » و تعیـین اعضـاي شـعب   نامتبلیغات، تعیین محل شعب ثبت
شــمارش آراء و اعــالم نتیجــه قرائــت و«و گیــريرا در مرحلــه رأي»  اخــذ رأيدهنــدگان ورأي

، )شـوراي نگهبـان یـا مجلـس شـوراي اسـالمی      (انتخابات، رسیدگی به شکایات و اعالم نظر ناظر
) ریاسـت جمهـوري  (و تنفیذ حکم ) نمایندگان مجلس شوراي اسالمی(صدور اعتبارنامه منتخبان 

و وراي اسالمی شهرمجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسالمی، ش(شورا تشکیل مجلس و
را مرحلـۀ بعـد از   » شـده هـاي رأي مصـرف  ، امحـاي تعرفـه و بـرگ   )هـا یا روستا یا استان و اسـتان 

.گیري  دانسترأي
هـا و  یـه روتوان مجموعه تمهیـدات، سـازوکارها، اقـدامات و    یمبنابراین عملیات انتخابات را 

نی ابالغ تصـمیم برگـزاري انتخابـات    فنونی دانست که فرایند انتخابات را از آغازین مرحله آن یع
تـا آخـرین   ) ي و نامزدهـا رأاصحاب (نفعانيذصالح به مجري یا مجریان و يذاز سوي مقامات 

در قوانین انتخابات ایـران مراحـل بعـد    . اقدامات بعد از انتخابات است در نظر گرفتآنکهمرحله 
هـاي موجـود و اقـدام بـه     یبآسی از انتخابات که شامل ارزیابی اقدامات صورت گرفته و شناسای

اي کـه شایسـته اسـت بـه نحـو مقتضـی       یصـه نق.براي انتخابات آینده است وجود نداردهاآنرفع 
.مرتفع شود

مدیریت انتخابات
شـود، واژه یـا اصـطالحی ترکیبـی از     یمـ که از ظاهر آن مشـاهده  گونههمانواژه، دانشاین 

امـا  ؛ ین انتخابات، در معناي اصطالحی آن تعریف شددر فرازهاي پیش. انتخابات و مدیریت است
و کنتـرل، نظـارت ی،دهـ سـازمان یزي،ربرنامه«همانند هایی یتفعال، مجموعه عامطوربهمدیریت 

مـدیران در هـدایت و   نوعـاً یف شـده اسـت کـه    تعر» گیريیمتصمیت و هدایزش، ارتباطات،انگ
اگـر تلقـی سـازمانی از عملیـات انتخابـات و      ). 17: 1384الوانی،(دهندیمانجام هاسازمانرهبري 
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تـوان مـدیریت انتخابـات را مجموعـه     یمـ اتکاي به ایـن تعریـف،  بامسائل مرتبط با داشته باشیم،
گیـري و  یمتصمی، نظارت و کنترل، هدایت و دهسازمانیزي، ربرنامهتمهیدات و اقداماتی شامل 
یـف  تعرپـذیرد، یمـ صـورت انتخابـات، رکننـدة  برگزانهاد یا نهادهاي انگیزش که توسط مدیران

ینجا، اقداماتی است که هـدف آن ترغیـب کـارگزاران انتخابـات بـه      امنظور از انگیزش در .کرد
ی صـورت  سـازمان دروني مدیریتی سازوکارهااجراي صحیح و منطبق با انتظارات انتخابات که با 

نفعــان انتخابــات بــه يذیــا و نامزدهــايرأشــهروندان و اصــحاب همچنــین ترغیــبگیــرد ویمــ
ي عمـومی  هـا رسانهیق از طرنوعاًی و سازمانبرونبا سازوکارهاي است کهمشارکت در انتخابات

و نظـارت .شـود یمـ محسوب »تبلیغات انتخابات«اقدامات مربوط به گیرد و بخشی ازیمصورت 
قـوانین انتخابـاتی   در.یـف و معنـاي واحـدي نـدارد    و تعرکنترل نیز تابع نوع نظام انتخاباتی است 

بـر  نظـارت حزبی،انتخاباتیيهانظامدر مثالً.شودیمکشورها نظارت اقدامات متفاوتی را شامل 
گیرد و اعمال نظـارتی و کنترلـی بیشـتر معطـوف بـه تبلیغـات و       ینمصالحیت کاندیداها صورت 

امـا در  ؛ ج انتخابات اسـت آراء و اعالم نتایو شمارشگیري يرأهاي انتخاباتی و فرایندهاي ینههز
نظام انتخاباتی نظام جمهوري اسالمی نظارت بر انتخابات شامل بررسی صـالحیت کاندیـداها نیـز    

.شودیم
عناصري که انتخابـات را در  روش دیگر در تعریف مدیریت انتخابات این است که مجموعه

سـپس بـا طـرح    دهنـد، احصـاء گـردد و    یمـ یـک اقـدام جمعـی شـکل     عنوانبهمعناي متعارف و 
ایـن رهیافـت پاسـخ   در.ترسیم گرددی آندهسازمانیی حدود و مختصات مدیریت و هاپرسش
،)مقـام یـا امـر   (موضوع .ما را، به تعریف مدیریت انتخابات، هدایت خواهد کردهاپرسشبه این 

دهنـدة شـکل تـوان عناصـر اصـلی    یمـ و نـاظر را  روشدهنده، نامزد، ضـابطه، مجـري،  يرأي، رأ
راهنمـاي تعریـف در نظـر    عنـوان بهتوان یمي ذیل را هاپرسشاین رهیافت، از.تخابات دانستان

کمیسـیون،  (ينهـاد در قالـب چـه   ) یئت برگزار کننـده؟ همقامات یا (یکسانکسی یا چهگرفت؛
بـا ) یردولتـی، ترکیبـی؟  غدولتـی،  (یتیماه؟ با چه )...، شورا ودپارتمانیئت اجرایی،هوزارتخانه، 

یـاراتی اخت؟ بـا چـه   ...)گـذاري، تقنینـی، اجرایـی، نظـارتی و     یاستس(ییهانقشارکردها و چه ک
یاقـدامات ؟ چگونه یا بـا چـه سـازوکارها و    ...)برگزاري، توقف، ابطال، تعیین کیفر و مجازات و (
یر نهادهـا در نظـام   و سـا یري از امکانات قوه مجریـه گبهرهمستقل از قوه مجریه و یا با صورتبه(

ي و رأو اخـذ  هـا صـندوق استقرار يهامحلهاي انتخاباتی و يبندحوزهحقوقی کشور،–اداري 
اتخـاذ تصـمیمات،   گیري جمعی یـا سلسـله مراتبـی در   یمتصمصورتبه(ییهاروش؟ و با چه )...
ي هـا روشیا بـه بـا   الکترونیکیصورتبهیا یکپارچه یا استانی و ایالتی در اجرا، سراسرصورتبه

گـزینش  (بـراي چـه موضـوعی    ؟)...گیري و اعالم نتایج و يرأدریارسثابت یا صورتبهتی،دس
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البتـه  . کننـد یمـ اقدام بـه تعریـف و تعیـین حـدود و برگـزاري انتخابـات       ) مقام یا تائید و رد امري
کـه  قـوانین انتخابـات   . کنندة انتخابات موقعیتی فراتر از مقامات برگزار کننده دارندیینتعمقامات 

تـري از  یعـال ها و حدود انتخابات است توسـط مقامـات   کنندة ویژگییینتعتعریف کننده و نوعاً
در بسیاري موارد تعریف و تعیین حدود انتخابات و انـواع آن  . گیردیممجریان و ناظران صورت 

دانـ گرفتـه بقـاي خـود را از همـین قـانون     شود و مقاماتی که مشروعیتیمدر قوانین اساسی بیان 
، تعـاریف و اقـدامات عملیـاتی    ...)کمیسـیون، شـورا و  (هـاي انتخابیـه   یئـت هو هـا پارلمانازجمله

کننـدة حـدود و انـواع و    یینتعي هامؤلفهدر نظام انتخاباتی ایران، . گردندیمدارعهدهانتخابات را 
تبیـین  هاي کلی انتخابات و قوانین مصوب مجلسیاستسهاي انتخابات در قانون اساسی، یژگیو
برخی دیگر از کشـورها قـانون اساسـی و قـوانین عـادي مرجـع اصـلی تعیـین حـدود          در.شودیم

و توان انتخابات را به دو سـطح تبیینـی  یمدرهرصورت. هاي آن استیژگیوانتخابات و انواع و 
توجـه شـایان نکتـه  . عملیاتی تقسیم کرد و مدیریت انتخابات را محدود به سطح عملیـاتی دانسـت  

در یـک مقـام   و اجـرا ي انتخاباتی سطح عملیاتی اعم از نظـارت  هانظاماست که در برخی از این
در نظـام  ازجملـه و هـا نظـام کمیسیون انتخابـات متمرکـز اسـت و در برخـی دیگـر از      مثالًیا نهاد 

مـدیریت  رویـن ازا.و اجراي در عهده دو مقام متفاوت گذاشته شده استنظارتانتخاباتی ایران،
از هرکـدام ، درهرصورت.توان در چگونگی اجرا و نظارت بر انتخابات معنا کردیمابات را انتخ

این رهیافت را که در تعریف مدیریت انتخابات مناسب بدانیم، از نظر ماهیت مـدیریت انتخابـات   
یا مستقل از حکومت و توسط نهادي در عرض سایر نهادها و یا توسط یکـی از ارکـان حکومـت    

از آن بـه الگوهـاي مـدیریت    کـه گیـرد یمـ ترکیبـی صـورت   صورتبهه مجریه و یا قوازجملهو 
.شودیمانتخابات یاد 

الگوهاي مدیریت انتخابات
و 2)قـوه مجریـه  (دولتـی 1بر اساس تجربه کشورها در مدیریت انتخابات سه الگـوي مسـتقل،  

ــات شناســایی شــده اســت 3یبــیترک ــات در الگــوي مســتقل مــدیریت ا. در مــدیریت انتخاب نتخاب
مدیره برگزاري انتخابـات از نظـر نهـادي مسـتقل از قـوه مجریـه       یئتهکشورهایی رایج است که

مـدیره انتخابـات، اسـتقالل    یئـت هاین الگو، در.هستند و اعضاي آن کارمندان قوه اجرایی نیستند
ر مجلـس  مالی داشته و در برابر قوه مجریه و نهادهاي آن پاسخگو نیستند و ممکـن اسـت در برابـ   

یریت انتخابـات در کشــورهاي  مـد .ي، قـوه قضــائیه یـا رئـیس کشـور مســئول باشـند     گـذار قـانون 

1. Independent Model of Electoral Management.
2. Governmental Model of Electoral Management
3. Mixed Model of Electoral Management
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ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، بورکینافاسو، کانادا، کاستاریکا، اسـتونی، گرجسـتان، هندوسـتان،    
اندونزي، هلند، نیجریه، آفریقاي جنـوبی و مـائوریتوس، لیبریـا، اروگوئـه و تایلنـد در قالـب ایـن       

.گیردیمالگو جاي 
کـه  -عمـدتاً وزارت کشـور  –یـک وزارتخانـه   در برخی دیگر از کشورها انتخابات توسـط 

مـدیره انتخابـات در ایـن الگـو، اسـتقالل مـالی       یئته. شودیمبخشی از قوه مجریه است، برگزار 
رهاي در کشـو . انـد مسـئول ي آن در برابر وزیر مربوطـه یـا کابینـه دولـت     و اعضانداشته و رئیس 

.دانمارك، سنگاپور، سوئیس، آمریکا و در انگلستان این الگوي مدیریت رایج است
ایــن الگــو مــدیریت در.ي داردادوگانــهامــا در برخــی مــوارد مــدیریت انتخابــات ســاختار  

گـذاري و نظـارت بـر    یاسـت سیئتـی کـه وظیفـه    هیئت جداگانـه بـر عهـده دارد،    هانتخابات را دو 
یئـت  هاست و از قوه مجریه یا دولت به معنـی مصـطلح آن مسـتقل اسـت و     دارعهدهانتخابات را 

انتخابات را عهده است و بخشی از قوه مجریه و یـا بـا هـدایت ایـن قـوه تشـکیل       اجرايدیگر که
یئت یکسان نیسـت و از کشـوري بـه کشـور دیگـر متفـاوت       هتوزیع قدرت میان این دو . شودیم

ی و سـنگال  مـال و در کشـورهاي فرانسـه، ژاپـن، اسـپانیا،    این الگو به الگوي ترکیبی اسـت  .است
.رایج است

217از 2014المللـی دموکراسـی و امـداد انتخابـات در سـال      اساس پژوهش مؤسسـۀ بـین  بر
درصـد  12درصد از الگوي دولتـی و  23درصد از الگوي مستقل، 63کشوري که بررسی شده، 

درصد از کشورها فاقـد انتخابـات   2کنند و تنها از الگوي مختلط در مدیریت انتخابات پیروي می
.شـده اسـت  بندياین پژوهش نظام انتخابات ایران در الگوي دولتی طبقهدر. در سطح ملی هستند

)Alan and others, 2006: 7-8 http://aceproject.org(

مدیریت انتخابات ایران
ات در نظـام جمهـوري   و مـدیریت انتخابـ  و نظارتگیري در خصوص چگونگی اجرا یمتصم

گـذاري کـالن   یاسـت سدر سـطح گیـرد؛  یمـ پنج سطح صورت اسالمی پس از قانون اساسی، در
ي گـذار قـانون ، در سـطح  1نظـام توسط مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخیص مصـلحت  

، در 2یـی اجراهـاي  یئـت هتوسط مجلس شوراي اسالمی، در سطح اجرا توسط وزارت کشـور و  

بـه مجمـع   1391در سـال  از سـوي مقـام معظـم رهبـري    نظام،هاي کلیعناوین جدید سیاستعنوان یکی ازبه» انتخابات«.1
.شده استتشخیص مصلحت نظام ابالغ

در انتخابات مجلس خبرگان رهبري پس از وصول دستور مقام رهبري یا شوراي رهبري مبنی بر انجام انتخابـات خبرگـان،   .2
و در انتخابـات ریاسـت جمهـوري پـس از صـدور دسـتور       ) انون انتخابات مجلس خبرگان رهبرينامه اجرایی قآیین12ماده (

)قانون انتخابات ریاسـت جمهـوري  31ماده (عنوان رئیس هیئت اجرائی مرکزي انتخابات انجام انتخابات توسط وزیر کشور به
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وفصــلحــلســطح داوري و درهــاي نظــارت،یئــتهط شــوراي نگهبــان و ســطح نظــارت توســ
توزیـع  . یا قوه قضائیه و یا در قالب احکام حکومتی توسط مقام رهبريهادادگاهاختالفات توسط 

.وظایف در سطوح مختلف به نظام و الگوي انتخابات در ایران وضعیتی خاص و ویژه داده اسـت 
هاي اجرایی محلی و مرکزي، افـرادي بـه   یئتهقالب و درت یی که گرچه در اجراي انتخاباالگو

بنـا بـه دالیـل    امـا کننـد، یمـ ینـی  آفرنقـش ی و ملـ معتمدان محلـی  عنوانبهنمایندگی از جامعه و 
ي که نقش اصـلی آن را مقامـات اجرایـی در    سازوکارانتصاب معتمدان توسط ازجملهمختلف و 

ات به الگوي ترکیبی متمایـل بـه الگـوي دولتـی تبـدیل      ین الگو از انتخاباقوه مجریه عهده دارند،
خصـوص بـه چنـد سـطحی بـودن وظـایف در سـاختار مـدیریتی انتخابـات در ایـران        . کرده است

مـؤثر یی میـان نهادهـاي   هاچالشتفکیک نشدن نهاد اجرایی انتخابات از قوه مجریه موجب بروز 
نـاظر  عنـوان بـه شـوراي نگهبـان   مجـري و  عنـوان بـه در فرایند انتخابات بخصوص وزارت کشور 

. انتخابات شده است
بینـی وظـایف و   و نظـارتی و پـیش  نهـاد اجرایـی  دو نساختمتمایزهبگذاراقدام قانوناگرچه
هـر  برگـزاري ددرصـد ها در امر انتخابات در قوانین عادي و در قـانون اساسـی   هاي آنصالحیت

تمرکز قدرت اجرا و نظارت در یـک نهـاد   جاکهازآن. انتخابات در ایران بوده استترعادالنهچه 
است، تفکیک ساختار و وظایف اجـرا و نظـارت در امـر انتخابـات الزمـه      خالف عدالت حقوقی 

اجرایی در یـک نهـاد   و پیشگیري از معضالت ناشی از تمرکز اختیارات نظارتی واجراي عادالنه
اي رنهـاد اجرایـی و شـو   عنـوان بهور ارت کشزورو در مدیریت انتخابات ایران،از این.بوده است

.فرآینـد برگـزاري انتخابـات را بـر عهـده دارنـد      مسـاعی تشـریک  نهاد نظارتی با عنوانبهنگهبان 
حال به دلیل حساسیت امر نظارت در انتخابات، صالحیت نظارتی شوراي نگهبـان در قـانون   بااین

ایگاه واضـع صـالحیت آن نسـبت    از جایگاه استوارتري به دلیل برتري جاساسی مذکور شده که 
.کننده صالحیت اجرایی وزارت کشور است، برخوردار استبه قوانین عادي که تعیین

، عـالوه بـر تفکیـک وظـایف در نهادهـاي      با بررسی فرآیند برگزاري در انواع انتخابـات در ایـران  
با وجـود شـوراي نگهبـان    به تعبیر دیگر .آفرین هستندنقشانتخاباتاجرایینظامدرنیز مردممختلف،

ایـن دو هـاي زیرمجموعـه و وزارت کشور که هر یک نظارت و اجراي انتخابات را بر عهده دارنـد در  
کارهایی در قـوانین انتخابـاتی   وحضـور و همراهـی هرچـه بیشـتر مـردم در انتخابـات سـاز       منظوربهنهاد 

انتخابـات ریاسـت جمهـوري    نظارت مرکزي شوراي نگهبان بـر هیئتازجمله. ایران تعیین گشته است
ج نفـر دیگـر از افـراد مسـلمان، مطلـع، مـورد اعتمـاد و داراي حسـن         نرا دو نفر از اعضاي این شورا و پ

قـانون انتخابـات   31مـاده  (یـر کشـور   در انتخابات مجلس شوراي اسالمی پس از صدور دستور شـروع انتخابـات توسـط وز   و 
.شوداجراي انتخابات توسط وزارت کشور آغاز می) مجلس شوراي اسالمی
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هـاي اجرایـی  مرکـزي و هیئـت  اجراییهايهیئتدهند و یا سابقه به انتخاب شوراي نگهبان تشکیل می
از بـا تمهیـداتی،  باشـند در کشور میها که بازوي اصلی وزارت کشور در برگزاري انتخاباتشهرستان

در سایر کشورها چنین وضعیتی در مـدیریت اجرایـی انتخابـات در    . شودتشکیل میافراد معتمد محلی
هـا و مسـئوالن برگزیـدة مـردم     اجراي انتخابات عمـدتاً بـر عهـدة مقـام    در فرانسه. شودفرانسه دیده می

نسه تنها بر اساس قوانین انتخابـاتی بـه نظـارت بـر     ها است و شوراي قانون اساسی فراهمچون شهرداري
بر همین مبنا رویه اجرایـی انتخابـات در   ) 90: 1388گلشن پژوه، (.پردازدفرایند انتخابات در فرانسه می

بینـی حضـور مـردم در فراینـد     پس از انقالب اسالمی مبتنی بر نقش نظارتی نهاد شوراي نگهبان با پیش
چنـد حضـور مردمـی در فراینـد برگـزاري انتخابـات در ایـران در قالـب         هر.اجرایی بنیـان شـده اسـت   

هـاي  هاي اجرایی با وجود نقـش فرمانـداران و بخشـداران و نفـوذ آنـان در انتخـاب اولیـۀ هیئـت        هیئت
هـاي اجرایـی   اجرایی تخصیص خورده است؛ امري که باعث افزایش اقتدار دولت در مواجه بـا هیئـت  

1.گرددمی

ی نهاد مجري انتخابات در ایرانشناسیبآس) الف
نمایـان  کـه در قالـب قـوانین در یـک نظـام سیاسـی       اسـت انتخابات نیازمند سـاختار و نظـامی   

، ن چـون ایـران و فرانسـه   وچه در کشورهاي داراي نظام دستورگرا با قـانون اساسـی مـد   . شودمی
هســتند چــون یعرفــو چــه در کشــورهایی کــه داراي نظــام ...هندوســتان، پاکســتان، آمریکــا و 

گشـته هـاي مسـتحکم سیاسـی تعیـین     نظام انتخابات در قوانین اساسی و عرفپیکربنديتانانگلس
گشـته بینـی  قـوانین عـادي پـیش   معموالً از طریـق وضـع  انتخابات اجرایی شدنولی فرآیند است
ن در ایران نیز با تصریح انـواع انتخابـات در قـانون اساسـی چگـونگی اجـراي آن بـه قـوانی        . است

حال دو عامل فقدان نگرش راهبردي در وضع قـوانین انتخابـات کـه    بااین. احاله شده استعادي 
استقالل کامـل  و عامل فقدانانتخابات استناشی از ناهماهنگی دو حوزة تقنین و تجربۀ اجرایی

ارت قوانین انتخابـات ایـران را بـا محوریـت وز    نهاد اجرایی انتخابات از قوه مجریه فرایند اجرایی
.کشور به چالش کشانده است

فقدان نگرش راهبردي در قوانین انتخاباتی-
،هـا هاي انتخاباتی را چـون تبلیغـات، تـأمین هزینـه    برگزاري انتخابات طیف وسیعی از فعالیت

فرماندار یا بخشـدار مرکـز هـر حـوزه انتخابیـه، جهـت       «: 7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب 32ماده .1
، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یـا سـاکنینی   )31(البدل هیئت اجرائی موضوع ماده انتخاب معتمدین اصلی و علی

که حداقل داراي پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شـرایط در ایـن قـانون انتخـاب و     
.»...نمایدمنظور تأیید صالحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی میبه
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انتخابـاتی کشـور   عرصـۀ بط نمودن ضمن. گیردبرمیدر راجرائم و تخلفات انتخاباتیرسیدگی به 
و مقررات جامعی دارد که تمامی زوایاي انتخاباتی را تحـت پوشـش قـانونی    وجود قوانین بهنیاز

دهـه اول  گـذار قـانون قوانین انتخاباتی ایران ناشی از ذهنیـت  شالودة)3: 1388شمسا، . (قرار دهد
با تغییرات اجتمـاعی و سیاسـی   وگردیدهوضعمتأثر از فضاي فرهنگی خاص آن دوره وانقالب

ر دو تحـول در قـوانین انتخابـاتی    تغییـر . د و لزوم تغییر در آن ایجاد شده بودسالیان بعد همراه نبو
در سـالیان بعـد و در   وجـود  بـا ایـن  . صورت گرفـت شصت در مجلس شوراي اسالمی دهۀطول 

نمونـه  عنـوان بـه .متعددي از قوانین مصوب تغییـر یافتـه اسـت   ادوار متعدد مجلس مواد و بندهاي
دسـتخوش  بـار سیدر تمام ادوار مجلس حدود تاکنون و ي اسالمی قانون انتخابات مجلس شورا

هـاي تحـوالت سیاسـی و    اگرچه بخشی از تغییرات ناشی از ضـرورت .گشته استو تعدیلجرح
در ان مقطعـی نماینـدگ  سـالیق ناشـی از اعمـال   اجتماعی اما در بسیاري از موارد تغییـرات عمـدتاً  

.بودتدوین قوانین انتخاباتی 
ــر ــوایح و ایــن عــالوه ب ــیننامتفــاوت مجلــس و دولــت و  هــايطــرحل ــوا در همــاهنگی ب ق

بـه  و وجـود تعـارض در دیـدگاه نسـبت    راهبـردي فقدان نگرش حاکی از انتخابات گذاريقانون
حاصل جامع نبـودن قـوانین، بـه روز نبـودن و     . استکشورقوانین انتخاباتی در ماهیت و محتواي 

عنـوان  بـه . آفرینـی در اجـراي قـوانین بـوده اسـت     خاباتی و ابهـام سویه از قوانین انتتفسیرهاي یک
یـاد  انتخابـاتی  هـاي هزینـه یـا تبلیغات انتخاباتی در فضاي مجـازي و توان از ابهام قانونی نمونه می

تحـوالت تکنولوژیـک و شـفاف نبـودن قـوانین      قوانین انتخاباتی بـا  منطبق نبودن که نشانگر کرد
.هاي مختلف اجرایی انتخابات استجنبهو نبود صراحت دراهانتخاباتی در مورد هزینه

نهاد مجري انتخاباتاستقاللفقدان -
گرایی، اصول طرفی، امانت و صحت، شفافیت، کارایی، ارائه خدمت و تخصصاستقالل، بی

اصـل تـرین ايپایـه عنـوان بهاصل استقالل را از این میان . ناظر بر مدیریت مطلوب انتخابات است
.دهـد که دیگر اصول را تحت شعاع خـود قـرار مـی   اصلی . انددانستهکم بر مدیریت انتخابات حا

wall and others, 2006, نهـادي یـا سـاختاري، اسـتقالل     استقاللاستقالل یک نهاد در ابعاد؛)(22
استقالل بـه معنـی  نهادي، در بعد.شناسایی استقابلپرسنلی، استقالل مالی و استقالل کارکردي

.تحت نظـارت نهـادي فراتـر از خـود نباشـد     ساختار و تشکیالتنظرازهنهاد مربوطاین است که 
ود اقـدام کنـد و از صـالحیت الزم بـراي    وظـایف خـ  بعد کارکردي مستقالً به ایفـاي نقـش و   در

بعـد پرسـنلی   در.نامه و دستورالعمل برخـوردار باشـد  تعیین وظایف و ساختار خود در قالب آیین
از مـالی در بعـد  و کـارگزاران آزادي عمـل داشـته باشـد و    نصب و عـزل مقامـات  تخدام ودر اس
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ــوده و   ــر بودجــۀ مســتقل برخــوردار ب ــالیمحاســباتب ــهم ــاو هزین ــرل داشــته باشــد  ه رأســاً کنت
).3: 1392،زادهفالح(

منتقـدین  فقدان استقالل مجري یعنی وزارت کشور یکی از اشکاالت عمـده اسـت کـه اکثـر    
کـه از  کشـور  وزارتاجرایی انتخابات بـه  حوزةسپردن کنند انتخابات در ایران مطرح میاجراي 

استقالل در ابعادي چهارگانه برخوردار نیست، به معنی پذیرش ضمنی احتمال مداخلـه دولـت در   
وابسـتگی  کـارکردي  وپرسـنلی  و مالی،وزارت کشور از لحاظ ساختاري.فرآیند انتخابات است

از لحـاظ حقـوقی یـک شخصـیت مسـتقل از دولـت محسـوب        چراکـه . ریـه دارد مجقوةتمام به 
هماننـد اسـتانداران، فقـدان اسـتقالل در     کنترل نداشتن بر عزل و نصب مقامـات اصـلی  . شودنمی

عنـوان  حقـوقی وزارت کشـور را بـه   استقالل وزیران هاي هیئتنامهامور مالی و اثرپذیري از آیین
بـا آگـاهی از   گـذار قـانون اگرچـه . دهـد قـرار مـی  پـذیر خدشـه رضدر معـ نهاد اجرایی انتخابات 

اسـت ولـی ایـن    سـپرده نظارت بر انتخابات را به شـوراي نگهبـان   نهاد اجرایی انتخاباتوابستگی
هـاي انتخابـاتی   جریان رقابتنماید که نهاد اجرایی در انتخابات ایران درمینناپذیرامکانواقعیت 

مجـري  کـه نهـاد   درواقـع هرچنـد  .نفع در انتخابـات باشـد  و یا ذيمدعی هايگروهخود یکی از 
وزیـر کشـور   دارد وگام برمیانتخابات در ایران بر مبناي قوانین تصویبی مجلس شوراي اسالمی

حضور مردم در در مقابل اعمال خود در مقابل مجلس شوراي اسالمی پاسخگو است و همچنین
فقـدان  ولـی گـردد دولت میمقتدرانۀکاستن نقش ر بهمنجاجرایی برگزاري انتخابات هايهیئت

استقالل ساختاري از دولت همواره زمینه را بـراي اجـراي مطلـوب و منطبـق بـا انتظـار بـا چـالش         
.مواجه ساخته است

بایسـت بـه   مدیریت کننده انتخابـات مـی  نهادطرفی،بیبر اساس اصل عالوه بر اصل استقالل
طرفـی  بین اصل بیدرواقع. سیاسی در امر برگزاري انتخابات عمل نمایدهايگیريجهتدور از 

بـدین گونـه کـه بـا     ؛اصل استقالل نهاد مدیریت کننده انتخابات ارتباط مستقیمی برقـرار اسـت  و
تـوان  مـی روازایـن . تـوان مخـدوش شـود   مـی طرفی در انتخابـات  عدم استقالل این نهاد، اصل بی

.کندخابات در امتداد اصل استقالل معنا پیدا میطرفی در انتاصل بیگفت که 

مدیر اجرایی انتخاباتمثابهبهکمیسیون انتخابات : الگوي بدیل
نظـرات متعـددي ارائـه    انتخابـات در ایـران   و بازنگري در ساختار نهاد مجريپیرامون اصالح 

چگـونگی نقـش   ویـژه  بـه انتخابـاتی در سـالیان اخیـر    عرصۀتوجه به مشکالت اي عده. استشده
. انـد کـرده اجرایی دولت در مدیریت انتخابات ایده تشکیل کمسـیون انتخابـاتی در ایـران مطـرح     

کشـور از  انتخابـات در  اجرایـی بر این امر استوار اسـت کـه قالـب نهـاد مـدیریت     ایدهمبناي این 
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ل تشـکی بایست با عنایت بـه تجربـۀ دیگـر کشـورها در     رو میکارایی الزم برخوردار نیست؛ ازاین
مـدیریت  عرصـۀ نقـش دولـت در   یا کمرنـگ نمـودن  کمسیون مستقل انتخاباتی به سمت حذف

.انتخابات پیش رفتاجرایی 
قانون اساسـی تغییـر نهـاد برگزارکننـده از     99مجري انتخابات با اشاره به اصل ییرتغ،موافقان

رت را بر عهده شـوراي  دانند و معتقدند چون این اصل امر نظادولت به نهاد دیگري را ممکن می
تـوان اجـراي   بـا قـانون عـادي مـی    ؛نگهبان گذاشته و اجـراي انتخابـات را مسـکوت نهـاده اسـت     

1.اشتانتخابات را به نهاد دیگري واگذ

کـه در  ترکیبـی ي الگـو هاي با عنایـت بـه تعبیـه سـازوکار    نظرانصاحبگروهی از در مقابل 
پـردازد اصـوالً   لت به امر نظارت بـر انتخابـات مـی   عنوان نهاد مستقل از دوشوراي نگهبان بهآنکه

این گـروه  . قائل به دخالت دولت تحت هدایت وزارت کشور در فرآیند اجرایی انتخابات نیستند
هـا در اجـراي انتخابـات،    شهرسـتان هاي اجرایی مرکزي وبا اشاره به نقش هیئتنظراناز صاحب

هـاي مردمـی و   انـدرکار تشـکیل ایـن هیئـت    تبر این امر تأکید دارند که وزارت کشور تنها دسـ 
ینـۀ انتخابـات،   زمدرنقش وزارت کشور درواقع. هاي اجرایی و مردم استبسترساز حضور هیئت

هـاي  دسـتگاه د وقوة مجریه بر سرنوشـت انتخابـات تـأثیري نـدار    وپشتیبانی در سطح کالن است
انـد؛ بنـابراین وزارت   انتخابـات برگزاري مطلوبشرایطبه همکاري و ایجادموظفتنهااجرایی

دهـد، امـا   کند و کار پشتیبانی انتخابات را انجام میکشور به فرآیند برگزاري انتخابات کمک می
؛ لذا هرگونه تشکیل کمیسیون انتخاباتی در ایران با حضـور  اجرایی استهايیئتاجرا بر عهدة ه

برگـزاري انتخابـات اسـت و    رنگ نمودن نقـش مـردم در فرآینـد    نهادهاي مختلف حکومتی کم
جهت معتقد به اجراي انتخابات بـا شـیوه و سـبک کنـونی و مخـالف بـا تشـکیل کمیسـیون         ازاین

2.باشندانتخابات می

ــا ــناب ــاریخ     ی ــوري در ت ــت جمه ــات ریاس ــانون انتخاب ــالح ق ــانون اص ــویب ق ــا تص ــود ب وج
. کی مواجـه گردیـد  انـد ساختار و فرایند برگـزاري انتخابـات در کشـور بـا تحـول     26/10/1391

با ترکیبی جدیـد و بـدیع، از تحـوالت قـانون انتخابـات      انتخاباتمرکزياجرائیهیئت بینی پیش
قــانون مزبــور کماکــان وزارت کشــور را مجــري برگــزاري  31مــاده . ریاســت جمهــوري اســت

ت نماید با این تغییر که وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایـی مرکـزي انتخابـا   انتخابات معرفی می
نکتۀ در خور توجه اینکه براي نخسـتین بـار در نظـام انتخابـاتی کشـور افـرادي از       . نمایدعمل می

عنـوان  بـه (کشـور  وزیـر بـر عـالوه : سایر قوا و نهادها که در هیئت یاد شده حضور دارند ازجملـه 

.7/5/1391اینترنتی انتخابات مجلس نهم، نیا، پایگاه حسین سبحانی.1
18/7/1391تبیینی برهان،-فیروز اصالنی، پایگاه تحلیلی.2
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حـق بدون(مجلسانتخاببامیالاسشورايمجلسرئیسۀ هیئت اعضايازیکی، )هیئترئیس
سیاسـی، دینـی، هـاي  شخصـیت ازنفـر هفـت تعدادو عاتالاطوزیر، کشورکلدادستان، )رأي

شـود  اي که در این قانون خأل آن احساس مـی نکته. مردمیمعتمدانعنوان بهاجتماعیوفرهنگی
خـوبی تبیـین نگردیـده   بهانتخاباتمرکزياجرائیاین است که وظایف و جایگاه سازمانی هیئت 

الـذکر محـدودة صـالحیت هیئـت را در ارتبـاط بـا       قـانون فـوق  31مـادة  6صـرة  است، چنانکه تب
گذار مغفول مانـده  قانوناما تشریح سایر وظایف هیئت از دید1نماید؛شوراي نگهبان مشخص می

توانـد منجـر بـه پدیـداري اخـتالف در برگـزاري انتخابـات میـان هیئـت و          اي که میمسئله. است
.وزارت کشور گردد

گذار براي رفع معضالت کنونی در تالش براي جمع نظرات ذیل هیئـت  رسد قانونیبه نظر م
.مرکزي اجرایی انتخابات ریاست جمهوري بوده است

هـاي انتخابـاتی یکپارچـه کـردن     نکته حائز اهمیت این است که فلسفه اصلی ایجاد کمیسیون
ه فراینــدهاي انتخابــاتی اعــم از ثبــت  غــات، اجــرا و ســایر امــور نــام، تشــخیص صــالحیت، تبلیکلیـ

درواقع سپردن تنها بخشـی از مـدیریت اجرایـی انتخابـات بـه یـک       . انتخاباتی ذیل یک نهاد است
هاي انتخاباتی که در تحت الگوي مستقل انتخاباتی قـرار  نهاد در تضاد با فلسفۀ وجودي کمسیون

.شودگیرد تعریف میمی
ویـژه بـراي نهـاد مـدیریت انتخابـات      هاي تخصصـی و آنکه ضرورت داشتن مهارتعالوه بر

ایـن نهـاد داراي یـک هـدف     . ناشی از مسئول بودن این نهاد در فرایند برگزاري انتخابـات اسـت  
ایـن نهـاد از لحـاظ    . طرفانـه انتخابـات اسـت   مشخص است و آن اجـراي صـحیح، منصـفانه و بـی    

اجـراي انتخابـات   حقوقی در قبال مدیریت یک قسمت خاص انتخابات یا تمام عواملی کـه بـراي   
اگر مسئولیت این عوامل بر عهده نهادهـاي متفـاوتی گـذارده شـود     . ضروري هستند مسئول است

عرض یکدیگر و در تضاد بـا اصـل پاسـخگویی نهـاد مـدیریت      نوعی همتوان این نهادها را به می
.انتخابات محسوب نمود

شـده  نتخابـاتی نهادینـه  از سویی دیگر برخالف کشورهایی که با وجـود احـزاب و نهادهـاي ا   
داراي سابقۀ دیرینه در برگزاري انتخابات در طی قـرون متـوالی هسـتند؛ کشـورهایی کـه از ایـن       

به معنـاي  . باشند بیشتر به سمت ایجاد کمیسیون انتخاباتی گرایش دارندتجربه کمتر برخوردار می
طرفـی و  اد استقالل و بیعنوان نهادي جهت ایجگونه کشورها بهدیگر کمیسیون انتخاباتی در این

تصمیمات هیئت اجرائی مرکزي انتخابـات نبایـد   «26/10/1391مصوبقانون انتخابات ریاست جمهوري 31ماده 6تبصره .1
اط بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوري گـردد در غیـر ایـن        موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شوراي نگهبان در ارتبـ 

مرجـع تشـخیص موضـوع ایـن تبصـره، شـوراي       . صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است
.»نگهبان است
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کنندگان و احزاب سیاسی و ضامن هرچه بهتر برگزار نمودن انتخابـات ملـی   جلب اعتماد انتخاب
رو تــرمیم نظــام انتخابــاتی ایــران بــا ازایــن). 55-59: 1379گــودوین گیــل، (شــود محســوب مــی

ص نیـل بـه   صـورت نـاق  که به-نهادهایی مشابه هیئت اجرایی مرکزي انتخابات ریاست جمهوري 
توانــد لزومــاً نمــی-هــاي مســتقل در ســایر کشــورها را داردایجــاد نهــاد مســتقل شــبیه کمیســیون

راهگشاي معضالت اجرایی نظام انتخاباتی ایران باشـد؛ بلکـه نیـاز بـه تحـول سـاختاري و سـپردن        
اي بـا تبیـین قـانونی    یـا نهـادي فراقـوه   کامل مدیریت اجرایی انتخابات به یـک کمیسـیون مسـتقل   

اي بـراي مـدیریت   یـا نهـادي فراقـوه   ایدة تشکیل کمیسیون انتخاباتحالبا این. وظایف آن دارد
اي است کـه در وهلـۀ اول   هاي کارشناسانهاجرایی انتخابات در کشور نیازمند تحقیقات و بررسی

بایسـت  تصادم کمیسیون با جایگاه حقوقی وزارت کشور و شوراي نگهبان در امـر انتخابـات مـی   
.شناسی گرددو آسیبکاوش 
تشکیل کمیسیون انتخاباتی در ایران و نسبت آن با نقش دولت چند فـرض ذیـل   خصوص در 
:استمتصور 

کامـل از اختیـار دولـت    طـور بـه با تشکیل چنین کمیسیونی مدیریت اجرایی انتخابـات  )الف
؛انتخابات قرار گیردکمیسیونو در اختیار درآمده
ز نقش وزارت کشور در فرآیند اجرایی انتخابـات کاسـته گـردد و    با ایجاد چنین نهادي ا)ب

.کمیسیون در کنار دولت در فرایند اجرایی انتخابات با دولت همکاري نماید
مـدیریت اجرایـی انتخابـات بـه کمیسـیون      باشـد کـه   ايگونـه بهتشکیل چنین کمیسیونی )ج

خویش را در انتخابات به انجـام  انی پشتیبنقش تنهاوزارت کشور انتخاباتی مستقل واگذار شده و 
.برساند

اجرایـی خـاص از قبیـل    سـازوکار در فرض اول با عنایت به آنکه برگزاري انتخابات نیازمنـد  
خروج نقش وزارت کشور از انتخابات معقـول بـه نظـر    استهماهنگی ونیروي انسانی،امکانات

بایست براي اجـراي  میسیون میبه فرض آنکه نقش دولت به کمیسیون منتقل گردد، ک. رسدنمی
امـري کـه بـا وجـود     ،گـزاري اسـتفاده نمایـد   رانتخابات از همان سازوکارهاي دولت در فرآینـد ب 

در ثانی با توجه به گستردگی جغرافیـایی  است؛توجیهغیرقابلو برهزینهتشکیالت وزارت کشور 
عنـوان بـه و بخشـداران  شهرسـتان و بخـش و وجـود فرمانـداران     ینایران و تقسیم ایـران بـه چنـد   

خـود صالحیت اجراییهايحوزهمربوطه و مشرف بودن آنان به هايحوزهدر دولتنمایندگان 
هماهنگی با فرمانـداران و  مندتشکیل چنین کمیسیونی با در دست گرفتن تمام قدرت اجرایی نیاز

ات و سـپردن  حذف کامل نقش وزارت کشور در فرایند اجرایی انتخابـ بنابرایناست؛بخشداران 
.آیدتمامی این امور به کمیسیون مستقل چندان موجه به نظر نمی
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از قـدرت اجرایـی   یدر فرض دوم که ایجاد کمیسیون در کنار وزارت کشور با انتقـال بخشـ  
وزارتوجودباکهآیدمیپیشسوألایناستبینیپیشقابل–آنهمۀلزوماًنه–دولت به آن 

چـه نیـازي بـه    هـا شهرسـتان اعم از فرمانـداران و بخشـداران در   آنتیانتخاباکارگزارانوکشور
.استتشکیل نهادي موازي با نقش وزارت کشور 

نقـش پشـتیبانی   را در یاما فرض سوم که در آن تشکیل کمیسـیون انتخابـاتی هـیچ محـدودیت    
عنــوان مــدیر اجرایــیبــهانتخابــات ایجــاد نخواهــد کــرد بلکــه کمیســیون وزارت کشــور در امــر 

اجرایــی خــود همراهــی و کمــک پشــتیبانی وظیفــۀوزارت کشــور را در کنــار ایفــاي ،انتخابــات
هـاي هیئـت با عنایت به اینکـه وزارت کشـور مسـئولیت اجـراي انتخابـات را بـا تشـکیل        . کندمی

کمیسـیون انتخابـاتی را   تـوان مـی رسـاند مـی اجرایی شهرسـتان بـه ریاسـت فرمانـداران بـه انجـام       
گردنـد مـی اجرایی شهرستان که به دستور فرمانداران تشـکیل  هايهیئته نمود که تعبیايگونهبه

اجرایـی انتخابـات   هـاي هیئـت به تعبیر دیگر کمیسـیون در رأس  . درآیندتحت نظارت کمیسیون 
منظـور بهدر کنار به رسمیت شناختن نقش وزارت کشور در اجراي انتخابات درواقع. قرار بگیرد

بـا عضـویت افـراد خـارج از     انتخابـاتی  کمیسـیون  توان به تشـکیل میتخابات باال بردن شفافیت ان
ایـن طریـق ضـریب   ازتـا  اقدام نمایداجرایی انتخاباتی اشراف داشته باشدهايهیئتدولت که بر 

نقش وزارت کشور هم چـون گذشـته بـه دلیـل     وجودبااین. صحت انتخابات افزایش یابددقت و
کشور و تالزم این امـور  الزم در نقاط مختلفهايهنگیهماویژه و اجرایی سازوکارهاينیاز به 

منتها با تشکیل چنین کمیسیونی و اشـراف آن بـر رونـد    .گرددمیبا کارکرد وزارت کشور حفظ 
مرکـزي انتخابـات وزارت کشـور در چنـین کمیسـیونی      هیئـت با ادغـام  توان میاجراي انتخابات 

.نمودتضمین را ات دولت نسبت به اجراي انتخابطرفیبی

توجـه  این چگونگی تصادم کمیسیون احتمالی انتخابـاتی بـا شـوراي نگهبـان شـایان     عالوه بر
قانون اساسی شوراي نگهبان یگانه نهـاد مسـئول نظـارت بـر امـر انتخابـات       99طبق اصلبر. است

انتخاباتیکمیسیونانتخاباتمدیریت اجرایی 

وزارت کشور

هاشهرستاناجرایی مردمی هايهیئت
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مسـتفاد از  چراکهدارداساسی پس ورود هر نهاد دیگر به امر نظارت نیازمند تصریح قانون1است
که تمرکز نظارت بر انتخابات در شـوراي نگهبـان   رسدمیروح قانون اساسی چنین به نظر متن و 

نهـادي کـه بـه دلیـل     . شـوراي نگهبـان در جمهـوري اسـالمی اسـت     ویژةو جایگاهبه دلیل نقش
یابـد؛ مـی بات اهمیت در امر نظارت بر انتخافرابخشی بودن آندولت و به نسبت استقالل حقوقی

به نحوي قابـل ارزیـابی اسـت    در قالب قانون تشکیل کمیسیون انتخابات سنجیدر امکانبنابراین 
نداشـته اسـت و کمیسـیون انتخابـات بـا ترکیـب       که کمیسیون در امر نظارت شورا هیچ تضـییقی  
کـه قـانون در   هاي قانونی و با عوامل و امکاناتیفرابخشی خود و بر اساس ضوابط و دستورالعمل

گذارد صرفاً مجـري انتخابـات بـوده و وظـایف قـانونی و نظـارتی شـوراي نگهبـان         اختیار آن می
در کنتـرل شـورا بـا    انتخاباتصحتنهائیابطال انتخابات و یا تأییدها، ازجمله بررسی صالحیت

لیـه را بـه   هـاي او توان برخی نظارتهرچند می. کمیسیون انتخاباتی محفوظ بماندبینیپیشوجود 
هـاي نـامزدان انتخابـاتی بـه     در احـراز صـالحیت  2مانند قانون انتخابات مجلـس شـوراي اسـالمی   

کمیسیون اعطا نمود با این شرط که نظارت عالیه شوراي نگهبان بر انتخابات مطابق قانون اساسـی  
.برقرار باشد

کمیسیون انتخابات و الزامات آن
نتخاباتی در ایران عنایت بـه جایگـاه قـانونی وظـایف و     که الزمه تشکیل کمیسیون ااشاره شد

حال به بررسـی ایـن   . باشندانتخاباتی میاجرایی صالحیت دیگر نهادهاي مؤثر در مدیریت حوزة
بایسـت اوالً از چـه   پردازیم که اصوالً کمیسیون انتخابات در ایران در فرض تشکیل مـی سؤال می

تـا در  توان قائـل بـود  ی براي این کمیسیون میهایکارکردهایی برخوردار باشد و ثانیاً چه گیویژ
هـاي موجـود   جهت پایدارسازي تشکیل کمیسیون انتخاباتی با نگاه تطبیقی به عملکرد کمیسـیون 

.سایر کشورها گام برداشت
روي کمیسـیون انتخابـاتی در ایـران    ِ از موانـع پـیش  هاي انتخابـاتی در چالشجامع عدم تأمل 

بـه نقـش کمیسـیون انتخابـاتی در     نـاقص این نگاه منجر به ایجاد رویکردي کهچراتواند باشد می
در تشـکیل کمیسـیون   لـذا . گـردد مـی تحول ساختاري مدیریت اجرایـی انتخابـات کشـور   جهت 

انتخاباتی در ایران توجه به تمامی زوایـاي انتخابـاتی و انعکـاس ایـن زوایـا در تشـکیل کمیسـیون        

شـوراي نگهبـان نظـارت بـر انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري، ریاسـت          «: قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران99اصل .1
.»پرسی را بر عهده داردوري، مجلس شوراي اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همهجمه

انـد  هاي انتخابیـه موظـف  هاي اجرایی مراکز حوزههیئت«: 7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مورخ 50ماده .2
هـاي الزم در محـل و بـا اسـتفاده از     از بررسـی آمده دستنام با توجه به نتایج بهحداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت

هاي مـذکور در ایـن قـانون را مـورد رسـیدگی      شده توسط وزارت کشور صالحیت داوطلبان در رابطه با صالحیتنتایج اعالم
.»هاي نظارت اعالم نماینده هیئتقرار داده و نتیجه را کالً ب
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.امري ضروري استکشورباتی جهت بهبود و اصالح نظام انتخا

بودن کمیسیوندائمی)الف
نقـش در انتخابـات  یکی از معضالت فراروي نظام انتخاباتی ایران مـوقتی بـودن نهادهـاي ذي   

مرکـزي و اجرایـی خـود را پـس از     هـاي هیئـت نهاد ناظر و مجـري انتخابـات   کهاست؛ همچنان
هفتـه قبـل از برگـزاري انتخابـات     چندیاو چند روز فاصلۀصدور دستور شروع انتخابات تنها در 

موقتی بودن نهادهاي مؤثر در مدیریت انتخابات ایران که باعث عدم تمرکـز بـر   .دهندل مییشکت
مــدیریت نــواقصگــردد یکــی از انتخابــات و هــدر رفــت تجــارب مــدیران انتخابــاتی مــیمســئلۀ

نظـام  هاي کنـونی  ویژگیهبا توجه بلذا تشکیل کمیسیون انتخاباتی در ایران . استانتخابات ایران 
مـوقتی بـودن نهادهـاي انتخابـاتی ایـران      . دائمـی طراحـی گـردد   ايگونـه بـه انتخاباتی ایران بایـد  
در هـا نامزدنـام ثبـت انتخابـات را تنهـا در   برگزاري که فرآیند است ناصواببرخاسته از این نگاه 

ریـزي  برنامـه کهدرصورتی. داندمیگیريرأيمرحلۀگیري و تمهید مقدمات پیش از رأيمرحلۀ
پـس از  دوره گیـري و رأيدورة پیش از انتخابـات،  دورة(انتخابات گانۀجهت اجراي مراحل سه

امـري کـه دائمـی بـودن کمیسـیون      . اسـت ریزي در طـول زمـان   نیازمند استمرار برنامه) انتخابات
.طلبدانتخاباتی را می

ره کشـور بـر اسـاس آراء    پـذیرد و ابتنـاي ادا  صورت میکه در ایران انواع انتخابات ازآنجایی
امـوري  . توانـد بسـیار مـؤثرتر از مـوقتی بـودن آن باشـد      دائمی بودن این نهـاد مـی  عمومی است،

ــان   ــات می ــون انتخاب ــاتی و     دورههمچ ــان انتخاب ــأموران و کارکن ــوزش م ــیم و آم ــزوم تعل اي، ل
. نمایـد کمیسـیون مزبـور دائمـی باشـد     مـی دهندگان، پیشنهاد اصالح قوانین انتخاباتی ایجابرأي

که دو نهاد اصلی درگیر در امر انتخابـات یعنـی شـوراي نگهبـان و وزارت     عالوه بر این ازآنجایی
هـا قـرار دارد و بـه تعبیـر     کشور که برگزاري و نظارت بر انتخابات در زمره وظایف مضـاعف آن 

تـوان  و صالحیت آنـان قـرار دارد مـی   دیگر وظیفه انتخاباتی این دو نهاد در عرض دیگر وظایف 
ادعا نمود که در نظام انتخاباتی کشـور یـک نهـاد مسـتقل دائمـی و مخصـوص بـا وظـایف ویـژه          

جانبـه  صـورت همـه  ها و مطالعات خود را بـه نهادي که صرفاً بتواند فعالیت. انتخاباتی وجود ندارد
.معطوف به امر انتخابات در کشور نماید

آمـادگی  )الـف : این کمیسیون در کشور داراي مزایاي زیر خواهـد بـود  رو دائمی بودن ازاین
ارتباط بـا کلیـه   ) دور از هرگونه تنش ناشی از کمبود وقت براي برگزاري انتخابات بکامل و به

) هاي اجرایی برحسب نیاز، براي هماهنگی و تمهید مقـدمات انتخابـات در طـول سـال ج    دستگاه
فرصـت انجـام   ) منـد نمـودن تبلیغـات د   هـا بـا ضـابطه   نمـودن آن پایش تبلیغات انتخاباتی و مـنظم  
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جلـوگیري  ) شناسی کلیه انتخابات گذشته همطالعات براي بهبود اجراي انتخابات، مبتنی بر آسیب
) مـنظم نمـودن برگـزاري کلیـه انتخابـات ز     ) از تداخل نقش نهادهاي درگیـر در امـر انتخابـات و   

.به حقوق و تکالیف انتخاباتیآموزش مستمر شهروندان و نامزدان نسبت

فراگیري نقش) ب
رساند کـه انتخابـات در ایـران در    نظام انتخابات در ایران این امر را به اثبات میشناسیآسیب

هـاي الزم در بـین   مختلفی از تدوین قوانین و قواعد انتخاباتی گرفته تا کمبود آمـوزش هايزمینه
در حل نـواقص  نگريجزئیلذا پرهیز از . روستروبهکال مردم و مسئوالن انتخاباتی با نقص و اش

در زمـان  ازجملـه هـاي مختلـف   نظام انتخاباتی ایران لزوم فراگیري نقـش کمیسـیون را در حـوزه   
ــات، آمــوزش و  ــران و پوشــش  ... برگــزاري انتخاب ــات در ای خألهــايدر جهــت بهســازي انتخاب

عنـوان نمونـه در   کـه بـه  همچنـان .کنـد نهادهاي مجري انتخابات در فرآیند برگزاري ایجاب مـی 
وفصل اختالفات انتخابـاتی  هندوستان انجام کل فرایند برگزاري انتخابات از اجرا تا نظارت و حل

در کمیسیون انتخابات هندوستان که نهادي فراجناحی و فراحزبـی اسـت و از نظـر اداري و مـالی     
)Tripathi, 2002: 79-90(. اي ندارد متمرکز استوابستگی به هیچ سازمان یا قوه

شود بایستی اذعـان نمـود   حده کمیسیون انتخابات در ایران میزمانی که بحث از وظایف علی
زمینـۀ اجـرا   در) جزئی یـا کلـی  (شود که این کمیسیون در کلیه اموري که به انتخابات مربوط می

زمینـۀ  ن کمیسـیون در توان وضعیتی را مطلوب دانست که در آمثالً نمی. بتواند ایفاي نقش نماید
.گونه دخالتی نداشته باشدنام و آموزش هیچزمینۀ ثبتتبلیغات نقش داشته باشد اما در

اعضاترکیب)ج
نهـاد مجـري و نـاظر انتخابـات و شـبهات پیرامـون چگـونگی ایفـاي نقـش          تجربۀبا عنایت به 

در برخـی از کشـورها   . استدقیقاعضاي کمیسیون نیازمند توجهترکیبمجري انتخابات ایران، 
هـا از  نفـر آن 9عضـو اسـت کـه    13انتخابـات مرکـب از   همچون اسپانیا هیئـت اجرایـی مرکـزي   

شناسـی  نفر دیگر از بین اساتید حقوق، علوم سیاسـی و جامعـه  5اعضاي دیوان عالی این کشور و 
1.شوندطور مشترك انتخاب میهاي احزاب حاضر در پارلمان بهاساس پیشنهادبر

اقع به دلیـل حساسـیت ایـن نهـاد و نقـش مهـم آن در انتقـال قـدرت در جامعـه سیاسـی،           درو
هـاي  اي برخوردار باشند کـه البتـه ایـن شـرایط و نیـز شـیوه      اعضاي کمیسیون باید از شرایط ویژه

ماهیـت وظـایف اعضـاء اقتضـا     . صـراحت ذکـر شـود   ها بایستی در قانون بـه انتصاب یا انتخاب آن
. اي برخـوردار باشـند  از لحـاظ اداري، سیاسـی و اجتمـاعی از موقعیـت ویـژه     نماید ایـن افـراد  می

1. Representation Of The People Institutional Act, Central Electoral Commission
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خسـروي،  (.هرچند برحسب نوع نظام سیاسی و انتخاباتی، ترکیب اعضا نیز متفـاوت خواهـد بـود   
ولی عموماً ترکیب اعضاي کمیسیون انتخاباتی در کشورهاي مختلـف از الگوهـاي   ) 275: 1387

کمیسـیون  ) ب. ن انتخاباتی مرکب از قضات و پرسـنل قضـایی  کمیسیو) الف: کندذیل پیروي می
. کمیسیون انتخابـات مرکـب از نماینـدگان احـزاب    ) ج. هاي مستقلانتخابات مرکب از شخصیت

دسترسـی بـه   ) 1: توان قائل به وجود مزایایی ازجملهبراي ترکیب فوق می) 212: 1389احمدي، (
) 3افــزایش مشــارکت انتخابــاتی ) 2اســی تــوازن و تعــادل میــان مالحظــات فنــی، تخصصــی و سی

در ایـن  ) 4توانـد مـانع از سیاسـی شـدن کمیسـیون گـردد       هاي کارشناسی و تخصصی میبررسی
اي و تخصصی شـدن عملکـرد   حرفه) 5کنندگان سیاسی شفاف است ترکیب، عملکرد مشارکت

مع شدن تجربیـات  مجت) 7ارتباط متوازن با بازیگران و فعاالن سیاسی کشور ) 6مدیریت انتخابات 
.سیاسی، علمی، حقوقی در امر انتخابات شد

هرچنــد ایــن نــوع ترکیــب ممکــن اســت موجــب تضــارب عقایــد، تعــدد اعضــاء، همکــاري  
وجود با توجـه بـه مختصـات    بااین). 275: 1387خسروي،(کارشناسان تخصصی با سیاسیون شود 

.ب مناسب استاجتماعی و تجربه نظام انتخاباتی ایران این نوع ترکی-سیاسی

کارکردهاي کمیسیون انتخاباتی ایران) د
تردید رسیدن به اهداف کمیسیون انتخاباتی تعیین دقیق حوزه صالحیت ایـن کمیسـیون را   بی

هـا و وظـایف   در قانون مشخص شود نقشبایدمیتعیین دقیق این کارکردها که . گرداندالزم می
کمیسـیون انتخابـاتی عـالوه بـر مسـئولیت      . کنـد یکمیسیون را در نظام انتخاباتی ایـران روشـن مـ   

برگزاري انتخابات در ایران جهت افزایش ضریب موفقیت خود واجد سـه کارکردهـاي ذیـل بـا     
.بایست باشدتوجه به تجربۀ نهادهاي مشابه دنیا می

انتخاباتکلی هايیاستسدر محدودهایفاي نقش تدوینی قوانین - 
و حکومتی در کمیسـیون ایـن امکـان را    مدنی–سیاسی هايو گروهها حضور نمایندگان جناح

هـاي اجرایـی   قـوانین انتخابـاتی و یـا دسـتورالعمل    نـویس پیشآفرینی در تدوین بخشد تا با نقشمی
از غنـا و  هـا گـروه هـاي و منـافع تمـامی    انتخابات، قـوانین و مقـررات انتخابـاتی در تضـارب اندیشـه     

توانـد بـه   سیون در تدوین بسـترهاي قـانونی نظـام انتخابـات مـی     کمی. استحکام الزم برخوردار گردد
تهیــۀمشــاوره و ) الــف: امــري کــه در دو ســطح قابــل ارزیــابی اســت. اتــاق فکــر عمــل نمایــدمثابــۀ
تــدوین )از مجــاري قــانونی بنــویس قــوانین انتخابــاتی و ارائــه بــه مجلــس شــوراي اســالمیپــیش

در قسـمت نخسـت از آن روي کـه در مجلـس شـوراي      .هاي اجرایی قوانین انتخابـاتی دستورالعمل
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صـالحیت تقنینـی برخـوردار اسـت؛ لـذا      قـانون اساسـی تنهـا نهـادي اسـت کـه از      اساسبراسالمی 
تهیــۀکــارکرد کمیســیون در ایــن بخــش تنهــا بــه مشــاوره بــه نماینــدگان در تصــویب قــوانین و یــا   

در قالـب سـازوکار قـانونی    انوزیـر هیئـت نـویس قـوانین جهـت ارائـه بـه نماینـدگان از طریـق        پیش
هـاي اجرایـی   گردد ولی کمیسـیون بـا تـدوین دسـتورالعمل    محدود میبینی شونده خاص خود پیش

توانـد در رفـع نمـودن نـواقص     راهنماي عمل مدیران و مسئوالن اجرایی است میمنزلۀقوانین که به 
ابات هند راجـع بـه اصـالحات    همچنان که کمیسیون انتخ.قانونی انتخابات نقش مؤثري را ایفا نماید

هـایی را در  انتخاباتی، چه در زمینۀ قوانین و چه در زمینۀ فرایند برگزاري انتخابات کمیسیون پیشنهاد
)Petit, 2000: 77(.شودوزیر ارسال مینماید که مستقیماً به نخستاین رابطه ارائه می

اري انتخابات سـالم، کارآمـد و   از سویی قوانین و مقررات انتخاباتی بایستی پاسخگوي برگز
اجتمـاعی همگـونی   -مطلوب باشند؛ به تعبیر دیگر بایستی بین قـوانین مزبـور و واقعیـات سیاسـی    

در این خصـوص کمیسـیون انتخابـات بـه دلیـل داشـتن تخصـص، امکانـات و         . الزم برقرار گردد
سـت بـیش از سـایر    صورت عملیاتی مواجـه ا دانش کافی و به این دلیل که با موضوع انتخابات به

بـا عنایـت بـه کیفیـت     . تواند در بهبود قوانین و مقررات مربوط به انتخابـات مـؤثر باشـد   نهادها می
کـه کمیسـیونی دائمـی بـا     ازاین مـورد اشـاره قـرار گرفـت درصـورتی     وظایف کمیسیون که پیش

.حده درزمینۀ اجرا ایجاد گردد فرصت کافی براي بررسی قوانین خواهد داشتوظایف علی

و مسئوالن انتخاباتیشهروندانآموزش - 
اصوالً یکی از کارکردها و وظایف نهادهاي انتخاباتی آموزش شهروندان و مسئوالن اجرایـی  

ایـن موضـوع در کشـور سـوئد تحـت هـدایت هیئـت مرکـزي انتخابـات جهـت           . انتخابات اسـت 
درال انتخابـات بـا   در آمریکا توسط کمیسیون ف،)Jesus Orozco, 2010: 107(آموزش شهروندان

و در کانـادا نیـز   )Handbook For Candidates, 2009:112(آموزش مقامات و مسئوالن انتخابـاتی  
منظور آشنایی بهتـر مـردم بـا    رسانی عمومی بههاي آموزشی و اطالعبا مسئول کل انتخابات برنامه

بـه مطلـوب  ائـه خـدمت   اردرواقـع الزمـۀ  (Wall, 2009: 57). آیـد فرآیند انتخابات به اجرا درمـی 
امـري کـه در   . اسـت جهت اعمال حقوق انتخاباتی ی بستر مناسبدنانتخابات فراهم آورنفعان ذي

اي شــدن ایــن مقولــه، تخصــص مســئوالن اجرایــی و نظــارتی کنــار حساســیت انتخابــات و حرفــه
ی خـویش  در آشنایی با حقوق انتخاباتدهندگان و نامزدهارأيکنار آموزش انتخابات ایران را در

دهندگان، اهمیـت رأي  نقش، مسئولیت و حق رأي. گرداندو چگونگی استیفاي آن را ناگزیر می
هــا، هــاي سیاســی، رســانهفــردي، نقــش شــهروندان در اداره کشــور، تکــالیف و وظــایف گــروه 

توانـد در  تواند در زمرة مسائلی باشد که کمیسیون مـی تأثیرگذاري محافل علمی و دانشگاهی می
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.دهندگان و مجریان انتخاباتی بکار گیردأيآموزش ر

اي انتخاباتارزیابی دوره- 
طلبـد تـا   مـی ،ارزیابی نقاط ضعف و قدرت هر دورهمنظوربهفرآیند انتخابات و تحلیلتجزیه 

لـذا کمیسـیون   ،متمرکز بر روند اجرایی نظارت بر انتخابات اشراف داشـته باشـد  صورتبهنهادي 
آن و همچنین نماینـدگان  بدنۀعنایت به حضور اعضاي اجرایی و نظارتی در تواند باانتخابات می

انتخابـات  وتحلیـل تجزیـه به همراهانتخابات دورةاي از هر مدنی ارزیابی منصفانهجامعۀاحزاب و 
بـراي مثـال کمیسـیون انتخابـات     . داشـته باشـد  شناسایی ضعف و قـوت هـر دوره انتخابـاتی    براي

هـاي خـود را در   دهـد و پیشـنهاد  طور مداوم موردبررسی قـرار مـی  اباتی را بهانگلستان قوانین انتخ
همچنین اطالعـاتی را در رابطـه بـا فراینـد     . نمایدجهت اصالح قوانین به کابینه و پارلمان ارائه می

هاي اخذ رأي در انتخابـات منـاطق را   این نهاد روش. دهدانتخابات در اختیار عموم مردم قرار می
هاي نوینی را براي این امر به مسئوالن مناطق پیشـنهاد  دهد و روشموردبررسی قرار میارزیابی و

)Colomer, 2004: 294(. کندمی

نتیجه
دهنـدة ایـن واقعیـت    شناسی نهاد مدیریت اجرایـی انتخابـات در ایـران نشـان    بررسی و آسیب

ه نتوانسته اسـت جوابگـوي   است که تغییر بخشی و جزئی نظام انتخابات ایران در طی این چند ده
هاي و مشارکت سیاسی مردم را پـس از  هاي اجتماعی و سیاسی ناشی از میل به آزاديدگرگونی

عنوان مدیر رو عطف به عدم استقالل حقوقی وزارت کشور بهازاین. انقالب اسالمی فراهم آورد
اساسی و سـاختاري در  لزوم تحول،برانگیز آناجرایی حال حاضر انتخابات ایران با تبعات چالش
ایجـاد هیئــت اجرایـی انتخابــات ریاســت   . شــودمـدیریت اجرایــی انتخابـات کشــور احسـاس مــی   

طرفـی وزارت کشـور حـداقل در    جمهوري هرچند گامی به جلـو جهـت تضـمین اسـتقالل و بـی     
عرصه انتخابات ریاست جمهوري است ولی در مقایسه با تجربه و رویۀ عملی کشورهاي دنیـا در  

لذا تشکیل کمیسـیون انتخابـاتی در ایـران بـا     . کمیسیون مستقل انتخاباتی گامی ناقص استایجاد 
هـاي اجرایـی انتخابـات مـؤثر     توانـد در رفـع چـالش   وظایف و کارکردهایی که برشمرده شد مـی 

.باشد
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